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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00

Beslutande

Se närvarolista
Program:
Kl. 10.00-11.00
Kl. 11.00-12.00
Kl. 12.00-13.00
Kl. 13.00-14.00
Kl. 14.00-15.00

Övriga deltagande

Kvalitetsredovisning
Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Lunch
Grupper inkl kaffe
Nämndsammanträde

Ulf Gustafsson, förvaltningschef
Christina Skinnars Eriksson, tf verksamhetschef gymnasie o vuxenutbildning
Raija Engberg, förvaltningsekonom
Eva Sandström, sekreterare
Ingrid Letsjö. utvecklingsledare
Ulla Petersson

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrift

Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2008-11-03 kl 13.00
Sekreterare .........................................................................
Eva Sandström

Paragrafer

88-103

Ordförande ........................................................................
Louise Branting
Justerande ..................................................................................................................
Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-10-28

Datum för
anslags uppsättande

2008-11-04

Förvaringsplats
för protokollet

Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

.................................................................
Eva Sandström
Utdragsbestyrkande

2008-11-25
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NÄRVAROLISTA
Närvaro

Votering

LEDAMÖTER
Louise Branting, ordf

c

Ja
X

Nej

Kristian Krassman, v ordf

s

X

Sören Forslund

m

X

Beate Ronqvist

m

Eva Eriksson

m

Hans Öijerstedt

c

Åsa Wennerfors

fp

Anders Selholm

kd

X

Ulrika Falk

s

X

Lars-Erik Jansson

s

X

Ulla Bratt

s

X

Gail Watt

m

X

Britt-Inger Kjellberg

m

X

Agneta Elg

m

X

Stefan Juhnell

m

X

Tjänstgörande ersättare

Seida Sabanovic

c

X

Tjänstgörande ersättare

Gunnar Englund

c

Birgitta Sämskar

fp

X

Per-Olof Lindell

s

X

Katrine Mattsson

s

X

Leif Oskarsson

s

X

Anna Zetterström

v

X

Tid 10.00-12.00

Ja

Nej

X
X
X
x

ERSÄTTARE:

Totalt ledamöter:

Tjänstgörande ersättare

X
Tjänstgörande ersättare

N

Ja

F

Nej
Avst

Justerandes sign
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NÄRVAROLISTA
Närvaro

Votering

LEDAMÖTER
Louise Branting, ordf
Kristian Krassman, v ordf

c
s

Ja
X
X

Nej

Sören Forslund

m

X

Beate Ronqvist

m

X

Eva Eriksson

m

X

Hans Öijerstedt

c

X

Åsa Wennerfors

fp

X

Anders Selholm

kd

X

Ulrika Falk

s

X

Lars-Erik Jansson

s

X

Ulla Bratt

s

X

Gail Watt

m

X

Britt-Inger Kjellberg

m

X

Agneta Elg

m

X

Stefan Juhnell

m

X

Seida Sabanovic

c

X

Gunnar Englund

c

Birgitta Sämskar

fp

X

Per-Olof Lindell

s

X

Katrine Mattsson

s

X

Leif Oskarsson

s

X

Anna Zetterström

v

X

Tid 14.00-15.00

Ja

Nej

ERSÄTTARE:

Totalt ledamöter:

Tjänstgörande ersättare

X
Tjänstgörande ersättare

N

Ja

F

Nej
Avst

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

REGISTER
§

Sid

88

Kvalitetsredovisning

5

89

Val av justerare och tid för justering

6

90

Månadsbokslut för utbildningsnämnden september

7-8

91

Internkontroll

9

92

Ändring organisationstillhörighet för Rodengymnasiets
utbildningsbibliotek

10-12

93

Motion om införande av lärlingsbyggen i gymnasiets
byggprogram

13-14

94

Motion gällande utbildning i privatekonomi till
ungdomar i Norrtälje kommun

15-19

95

Remiss ungdomsparlamentet

20-21

96

PUL-ombud

22-23

97

Namnbyte på utbildningsnämndens och barn- o
skolnämndes förvaltningskontor

24

98

Begäran från Norrtälje Rotaryklubbar om kommunalt
bidrag för fortsatt satsning på mentorsprogram för
flyktingar och invandrare

25-26

99

Anmälan av delgivningsärenden

27

100 Anmälan av delegationsärenden

28

101 Rapport från arbetsutskott, presidiet och ordföranden

29

102 Rapport från förvaltningen

30

103 Övrigt ärende

31
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UN § 88

Dnr 08-129 609

Kvalitetsredovisning
Ulla Peterson föredrog nämndens kvalitetsredovisning för år 2007.

_______________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 89
Val av justeringsman och tid för justering
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor
2008-11-03, kl 13.00.

________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 90

Dnr 08-43 042

Månadsbokslut för utbildningsnämnden september månad 2008
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att med godkännande överlämna månadsbokslut för september
månad 2008 till kommunstyrelsen
Underlag för beslut
Månadsbokslut för september månad 2008
Bakgrund
Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till
kommunstyrelsen via Ledningskontoret.
Tjänstemannaberedning
1. Kommentar till avvikelse mellan periodiserad budget för jan –
september och förbrukning tom september
Nettoavvikelse för januari-september 2008 blev överskott med 289 tkr i jämfört med
periodens budget. Utfallet är 72,7 % av årsbudgeten . Intäktssidan visar ett överskott
med 4194 tkr och kostnadssidan ett underskott med 3905 tkr.
• Verksamhetsintäkterna; + 4194tkr, statsbidrag, övriga intäkter och interkommunala
ersättningar pga fler elever från andra kommuner lämnar ett överskott.
Förvaltningsinterna intäkter och avgifter blev lägre jämfört budgeten för perioden.
• Verksamhetskostnaderna; -3905 tkr. Köpta tjänster, övriga kostnader och
förvaltningsinterna kostnader visar ett underskott.
Avvikelse per verksamhet
• Nämndverksamhet:+ 87tkr. lägre arvodeskostnader
• Lokaler, kultur och fritid; enligt plan
• SYV, grundskola; +236 tkr, lägre övriga kostnader och lönekostnader( del av
personalbudgeten (737 tkr) är överfört till BoS
• Gymnasieskola; -3582 tkr, högre kostnader för läromedel, IT tjänster inkl kopiering,
transporter, fakturering från friskolor snabbare takt än beräknats.
• Gymnasiesärskola; + 953 tkr, lägre kostnader för köpta tjänster och något större i
intäkter för sålda skolplatser
forts.
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UN § 90 forts
• Grundläggande vux; + 655 tkr: lägre lönekostnader
• Gymnasialvux/påbyggnad; +2910 tkr; lägre kostnader för köp av utbildningsplatser
• Särvux; -86 tkr; övriga interna kostnader
• KY-högskoleutbildningar – 969 tkr; överföring av 2007 års kostnader belastar Kyutbildningar med 1052 tkr
• Svenska för invandrare; - 1062 tkr, lönekostnader och övrigt( förbrukning material,
It, telefoni)
• Uppdragsutbildningar; - 948 tkr, köp av verksamheter, lönekostnader, IT,
• Lönebidragsanställda; +54 tkr. bidragsdelen överstiger periodens budget
• Gemensamma verksamheter; + 2043 tkr; reserven och del av icke utbetalda elevpengen
1. Kommentar till prognostiserad avvikelse för 2008:
Det finns följande verksamheter som kommer att överskrida budgeten.
• Svenska för invandrare ser ut att överskrida sin budget med (ca 1400 tkr) pga fler
invandrare och flyktingar än prognosen för året.
• Kvalificerade yrkesutbildningar har ett underskott (1052 tkr) med sig sedan 2007 pga
uteblivna intäkter och kostnader för olika kurser.
2. Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:
Utbildningsförvaltningens mål är att komma så nära 0-resultat som möjligt under förutsättning
• Att kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningar mer än vad
avtalade löneökningar fordrar
• Att det inte sker kraftiga svängningar i vilka utbildningar och gymnasieskolar eleverna
väljer hösten 2008.
• Att förvaltningsreserven att täcker underskotten på SFI och del av för KY-utbildningars
underskott.
Investeringar

Budget
5300 tkr

Utfall
2884,7tkr

52 % av årsbudget

Överföring 300 tkr från 2007 års investeringsmedel är bokförd i årets investeringsbudget

Politisk beredning
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 63, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonom Raija Engberg redogör för månadsbokslutet.
___________________

Expediering:
Kommunkansliet, Marie Lustig, förvaltningsekonom
Justerandes sign
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UN § 91

Dnr 08-17 026

Internkontroll för utbildningsnämnden 2008
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att med godkännande lägga internkontroll, daterad 2008-09-30
till handlingarna.
Underlag för beslut
Förvaltningsekonomens rapport för internkontroll daterad 080930.
Bakgrund
Enligt internkontrollplanen ska ”delrapport, internkontroll 2008
frånvarorapportering (personal)” avrapporteras 081001.
Tjänstemannaberedning
Enligt förvaltningsekonomens rapport har kontrollen genomförts i enlighet
med antagen plan. Enligt rapporten från kontrollansvarig är resultatet
att dokumenterad rutinbeskrivning finns och rutinen fungerar enligt
rutinbeskrivningen. Enligt planen behöver inga ytterligare åtgärder
vidtas.
Politisk beredning
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 64, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonom Raija Engberg redogör för ärendet

____________

Expediering:
Ledningskontoret, förvaltningschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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UN § 92

Dnr 08-127 088

Ändrad organisationstillhörighet för Rodengymnasiernas
utbildningsbibliotek
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att

ansvaret för Rodengymnasiernas utbildningsbibliotek överförs
till kommunens stadsbibliotek, Kultur- och fritidsförvaltningen
från och med år 20090101.

att

hos kommunstyrelsen anhålla om att ekonomisk ram, undantaget
medel för lokaler och städning, för utbildningsbiblioteket på
Rodengymnasierna överförs till Kultur- och fritidsförvaltningen
inför år 2009, i enlighet med tjänsteskrivelse.

att

medel för lokaler och städning stannar kvar i Utbildningsnämndens ram.

att

förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett avtal som reglerar
servicenivån.

Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-10-03
Bakgrund
I Bibliotekslagen framgår att inom gymnasieskolan ska finnas lämpligt fördelade
skolbibliotek för att stimulera skolelevers intresse för läsning och litteratur samt
för att tillgodose deras behov av material för utbildning.
Vid Rodengymnasiet finns sedan 40 år tillbaka ett väl utbyggt skolbibliotek med
ca 25 000 titlar, ett hundratal tidskrifter och ett stort antal databaser till elever och
lärares förfogande. Bibliotekskatalogen är gemensam med stadsbibliotekets vilket
i praktiken innebär att eleverna har tillgång till ett ännu större utbud av litteratur
än vad skolan själv innehar.
Den 1 januari 2007 omorganiserades Rodengymnasiet och fem självständiga
skolenheter bildades med en ansvarig rektor för varje enhet. Verksamheter utanför
gymnasieprogrammen sammanfördes i Resursenheten, däribland skolbiblioteket.
forts.
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UN § 92 forts
Från den 15 augusti 2008 förändrades organisationen på nytt och Resursenheten
upplöstes.
Berörd personal anställdes istället direkt av rektorerna utom i ett fall, personalen i
skolbiblioteket. Skälet var att man under våren fört en diskussion om att överföra
ansvaret för skolbiblioteket till kommunens stadsbibliotek och därmed Kulturoch fritidsförvaltningen
Utgångspunkter
Bakgrunden till förslaget att föra över skolbiblioteket till stadsbiblioteket har två
utgångspunkter, dels är det en fråga om tillgänglighet, dels om finansiering. För
att stimulera till så mycket läsning som möjligt har fri tillgång till kommunens
hela biblioteksbestånd varit vägledande för biblioteksverksamheten i Norrtälje.
Kommunen har en gemensam bibliotekskatalog som även omfattar titlarna i
Rodengymnasiets bibliotek. Det har gynnat Rodengymnasiets elever men även
alla andra kommunmedborgare. Nystartade friskolor som valt att inte satsa på att
bygga upp egna skolbibliotek har istället använt stadsbiblioteket och direkt eller
indirekt Rodengymnasiets skolbibliotek. Vi ser positivt på att eleverna i Norrtälje
har god tillgång till biblioteksverksamhet och förstår svårigheten för mindre och
nystartade skolor att bygga upp egen biblioteksverksamhet. Men då ska
Rodengymnasiet inte ensamt stå för finansieringen av skolbiblioteket.
Rodengymnasiets skolbibliotek finansieras idag via programpengen.
Skolenheternas ekonomi är pressad och flera enheter har uttryckt att de måste
begränsa kostnaden för skolbiblioteket. En skolenhet har valt att från och med
höstterminen 2008 inte längre bidra till biblioteksverksamheten, på grund av
lokalisering på annan adress. Nedskärningar och omställning har gjorts för att
balansera kostnaderna mot de minskade intäkterna. Det har påverkat
biblioteksservicen för skolenheter som fortsatt att delta i finansieringen av
skolbiblioteket. Från rektorerna har framförts att man inte är beredda att fortsätta
att finansiera en biblioteksverksamhet via programpengen så länge den används
som en fri nyttighet av kommunmedborgarna. Därför föreslås att skolbiblioteket
istället förs över till stadsbiblioteket och att medel förs över till Kultur- och
fritidsnämndens ram. Förändringen innebär att befintlig personal förs över och att
befintligt bokbestånd betraktas som kommunens gemensamma. Medel för lokaler
och städning stannar kvar i Utbildningsnämndens ram. Förändringen bör träda
ikraft från och med årsskiftet 2009.

forts.
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UN § 92 forts
Förvaltningens förslag
Utbildningskontoret föreslår Utbildningsnämnden att fatta beslut om att från
och med år 2009 föra över ansvaret för Rodengymnasiets bibliotek till
Stadsbiblioteket, Kultur- och fritidsförvaltningen och att till Kommunstyrelsen
anhålla om att ramjustering sker i enlighet med beslutet inför budgetåret 2009.
Politisk beredning
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 65, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Utvecklingsledare Ingrid Letsjö redogör för ärendet

_____________________

Expediering:
Stadsbiblioteket, Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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UN § 93

Dnr 08-98 612.70

Motion från Roland Larsson (s) om lärlingsbyggen i gymnasiets
byggprogram
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att förvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna en eventuell satsning
enligt motionärens intentioner och överlämna beräkningen till
kommunstyrelsen.
och att därmed anse motionen besvarad.
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-10-03
Bakgrund
Roland Larsson (s) föreslår i en motion, Dnr KS 06-804 612, kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att med utbildningsnämnden initiera så
kallade lärlingsbyggen och att därvid
ställa lämplig tomtmark till förfogande för verksamheten.
I flera kommuner förkommer det att Byggprogrammets elever får arbeta
med så kallade lärlingsbyggen. Verksamheten får en tomt tilldelad av kommunen
och på denna byggs en normalvilla som sedan säljs.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning som i sin tur överlämnat motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrande
Utbildningsförvaltningen delar intentionerna i och syftet med motionen,
att eleverna ska få arbeta med något ”riktigt”
att pedagogiken kan bli verklighetsanpassad från planering till val av
hustyp, bygglov, utsättning, anpassning i terrängen etc till försäljning
att det finns anledning att anta att byggprogrammets elever kan komma
att bli entreprenörer i byggbranschen
att lärlingsbyggen kan ge synergieffekter och kunskaper på fler områden
än den rent yrkesinriktade.
forts.
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UN § 93 forts
att övriga gymnasieprogram kan ges tillfälle att dokumentera processen
fram till marknadsföring och försäljning
att en sådan dokumentation skulle kunna resultera i en handbok med
information till kommunens övriga bygglovssökande.
Utbildningsnämnden disponerar emellertid inte egna resurser varför
utbildningsnämnden inte på eget initiativ kan initiera lärlingsbyggen
enligt motionsskrivarens modell.
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen
Politisk beredning
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 66, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie och vuxenutbildning Christina Skinnars
Eriksson redogör för ärendet

__________________

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Utbildningsnämnden

2008-10-28

15

Sammanträdesdatum

UN § 94

Dnr 08-96 600

Motion gällande utbildning i privatekonomi till ungdomar
i Norrtälje kommun
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att tacka för rektorernas redovisningar om hur ämnet privatekonomi bedrivs
på de olika enheterna samt
att därmed anse motionen besvarad
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-09-01.
Undervisning i privatekonomi på Rodengymnaiserna och Häverögymnasiet
Gymnasiesärskolan
Så här arbetar vi på Hr 4/Media gymnasiesärskolan med elevernas privata ekonomi.
I åk 1 Inom ämnet samhällskunskap får eleverna läsa om sin privatekonomi inom följande
områden:
-

-

våra skatter” ingår i avsnittet”kommunen” och ”så styrs Sverige”
Dina pengar” Här får eleverna utifrån läroboken reflektera och få kunskap om sin egen privata
ekonomi. Här utgår frågorna från t ex. –Hur ska pengarna räcka? Koppling till vuxenlivets utgifter
så som hyra, mat etc. Eleverna diskuterar om deras egna pengar. (barnbidrag, aktivitetsersättning
m m)
Vi diskuterar- Vad kostar saker och ting? En mobil kan bli dyrare än 1:-.
Kvittot! Bytesrätt. Vi utgår från ny aktuell läromedel.
I åk 4 Inom ämnet boende får eleverna besöka banken och där får de ekonomisk rådgivning,
allmän information, lån och sparande m m.
Konsumentverket har besökt 4:orna denna termin.
Inom Boendekursen har också olika slags försäkringar gåtts igenom och diskuterats
Tidigare har eleverna även fått en viss summa ”fiktiva” pengar som skulle användas till att inreda
en påhittad bostad. Eleverna utgick från att titta och söka på Internet, slå i kataloger samt besöka
olika butiker. Utifrån dessa skulle prisjämförelser inköp och göras. Det handlade om inköp så som
möbler, tv samt övriga nödvändigheter till Hemmet. Med all sannolikhet kommer detta att göras
detta år igen.
.
I åk 4 inom ämnet samhällskunskap har vi diskuterat innebörden av lönen. Vad består den av? Var
går skattepengarna till? Hur fördelas pengarna? Bidrag till behövande m m. Nettolön+ (Bidrag)=
Disponibel inkomst. Eleverna diskuterar gemensamt i grupp. De får även arbeta med lärobokens
frågor.
- Historiska perspektiv på privatekonomin. Familjens pengar och levnadssituation förr kontra nu
för att eleven ska få en mer övergripande förståelse.
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För 4:ornas del kommer även Kronofogden att besöka oss på skolan alt. kommer vi att besöka
dem.
Vi utgår från ny aktuell läromedel.
Alla årskurser inom Köksämnena /restaurangverksamheten
Kassa- och pengahanteringen i köksverksamheten. Våra elever får där lära sig konkret att hantera
pengar. Förståelse för vad pengar tar vägen. Att pengarna ska betala för råvaror. Här görs
kopplingar till den egna ekonomin.
Np4-naturbruksprogrammet ;
Vi tar upp det i boendegruppen, vi jobbar med Hemkunskapsboken : Handskas med pengar, eget
bankkonto, betala med bankkonto, giro eller via Internet, Internet, betalformer, betala kontant eller
på kredit, sparformer – översikt, låneformer.
Sedan använder vi också Privatekonomi & vardagsjuridik: Inkomster & utgifter, betala, spara,
försäkringar, lån, deklaration.
Det individuella programmet på särskolan arbetar ju mycket hela tiden integrerat - det är svårt
att säga att det ingår i en kurs. Men eftersom målet med utbildningen är att få ett så självständigt
vuxenliv som möjligt ingår personlig ekonomi i många kurser men i framförallt i
samhällsorientering. Det handlar att praktiskt lära sig om pengar, att handla mm, studiebesök på
alla möjliga ställen och kanske framförallt vilket stöd man kan få genom LSS - god man etc.
Häverögymnasiet
I ämnet Samhällskunskap får eleverna en uppgift att lägga upp en månadsbudget.
Eleverna tar reda på lön inom respektive yrkesområde och sedan redovisa vad lönen ska räcka till.
Frågor som berörs i avsnittet
Hur mycket till mat?
Resor till jobbet, har jag råd att åka bil eller bör jag resa på annat sätt?
Hur mycket pengar till kläder
Vilka försäkringar behöver jag?
Hur ska jag bo?
Behöver jag ta lån?
Vad krävs för att ta lån?
Nöjen?
Tandläkare?
Följande begrepp diskuteras bla Bruttolön, nettolön, inkomstskatt, lån, amortering, ränta,
Rodengymnasierna
Da Vinci
Privatekonomi – Mp2B. Ingår i kursen ShA och omfattar ca 7h av 100
Ekonomi handlar om hushållning. Med andra ord så handlar det om vad man har för pengar och
vad de ska räcka till? Det här blir väldigt viktigt den dagen man flyttar hemifrån och ska försörja
sig själv. I det här arbetet ni nu få utforska situationen utifrån en fingerad person.
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Lena är 20 år. Hon arbetar sedan tre månader på Coop och har avtalsenlig lön. Hon bor i en 1:a
någonstans inom Norrtälje kommun. Hon är singel och gillar att gå ut ett par gånger i månaden.
Hon har en liten Toyota Corolla –89 som hon köpte direkt när hon klarat körkortet. Hon går på
gym två gånger i veckan och har en katt. Planerar nu att köpa en bärbar dator och en
multifunktionsskrivare för hon fick 1500:- på sin senaste födelsedag. Hon tänker åka till Bulgarien
till hösten med sina kompisar.
Lars 20 år. Han arbetar på Flygfyren sedan tre månader tillbaka. Även han bor i en 1:a inom
kommunen. Någon bil har han inte än utan han åker buss. Han går gärna ut några gånger i
månaden och är just nu singel. Lars spelar både fotboll och innebandy i klubben där han bor.
Planerar nu att köpa en ny TV och hemmabioanläggning för han fick 1500:- i födelsedagspresent.
Han vill också åka ned på fotbolls-VM i Tyskland i sommar.
Gruppuppgift:
1.
2.
3.
4.
5.

Vad får hon/han för bruttolön respektive nettolön?
Vilka banktjänster behöver hon/han och vad kostar det? ( ex. sparande, lån)
Hur hög blir hennes/hans hyra?
Vilka försäkringar behövs och vad kostar det?
Övriga utgifter? Gör en beräkning över mat, hygien, nöjen etc.

Enskild uppgift:
6.
Kan du ge henne/honom några tips för att förbättra ekonomin?
7.
Hur ser du på den ekonomiska situationen som du nu fått fram?
Vi har gemensam samling varje lektionspass. Om ni vill genomföra studiebesök och därför vill
starta före lektionens början så måste ni meddela mig detta innan.
Redovisa på valfritt sätt till mig (ej muntligt för klassen). Varför inte ett informationsblad,
radioprogram eller något sådant…..
Tidsåtgång:
Start – 6/3
Sista lektionspass – 21/3
Tips till källor:
Läroboken
www.konsumentverket.se
www.norrtalje.se
Banker
Försäkringsbolag
Resebyråer
Fackförbund
Privatekonomi i undervisningen på ES:
I MaA arbetar man med att göra en enkel budget (inkomster, utgifter), t.ex. en semesterbudget
inför en resa (handla, boende, hyra bil osv), eller inför en produktion av en CD-skiva. Också om
att ta lån (beräkna räntekostnad), samt räkna ut vad man ska betala i skatt.
Medverkan från kronofogden både när det gäller den privata ekonomin och när det gäller vad
företag kan få för hjälp i ShA.
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RES
I kursen företagsekonomi informeras om:
Sms-lån
Checkkredit
Kortlån
överhuvudtaget krediter
Bankkrisen
Lån, räntor, amortering runt boende
Privatbudget
Privatekonomi kring företagande tas upp mycket i UF
Det finns ingen kurs inom Ind. Val. som behandlar privatekonomi som eget ämne.
Inom FEk A. finns följande områden med privatekonomiskt innehåll
Budgetering.Lånealternativ med ränteberäkning.
Inom Rättskunskap finns följande
Familjerätt med äktenskap,samboförhållande och dess ekonomiska konsekvenser.
Arvsrätt med testamente.Olika boendeformer och dess ekonomiska konsekvenser.
Konsumentköplagen,konsumenttjänstlagen och konsumentkreditlagen.
Försäkringar.Arbetsrätt.
Inom Samhällskunskap A behandlas också privatekonomi.
RYG
I temat ”ekonomi” (Projekt och företagande och amhällskunskap) med våra byggtreor pratar vi en
del om privatekonomi, budget, sms-lån och får besök av bland andra kronofogden.
Vänliga hälsningar Sofie

Bakgrund
Jan Emanuel Johansson (s) föreslår i en motion till kommunfullmäktige i
Norrtälje kommun att skolorna ska genomföra en förebyggande satsning
på information och utbildning i privatekonomi till ungdomarna i kommunen.
Förslaget ska ses mot bakgrund av den senaste tidens lättillgängliga SMS-lån
bland unga. Många har stora svårigheter att betala tillbaka lånen och den effektiva
räntan ligger på 30%. Vart tionde lån går vidare till kronofogdemyndigheten.
Betalningsanmärkningar innebär hinder för att
både hyra lägenhet och ta lån. Satsningen skulle förhindra att många unga träder
in i vuxenlivet som skuldsatta med alla de negativa konsekvenser
det innebär.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning som i sin tur överlämnat motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
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Yttrande
I motionen föreslås en satsning på information och utbildning i ekonomiska frågor
genom samarbete mellan kommunens skolor, banker och kronofogdemyndighet. Ett
visst antal lärare från varje skola ges specialutbildning i vardags-/privatekonomi
och bankkunskap, för att sedan i sin tur utbilda sina elever. Utbildningen till
eleverna ska vara återkommande, minst en gång per kvartal under hela
utbildningstiden och i samarbete med berörda instanser.
Att ungdomars kunskaper i ekonomi ökar och likaså deras ekonomiska
medvetenhet är bra och kan gynna ett inträde i vuxenlivet utan skulder.
Det bör uppmuntras men måste ske i former som utgår från berörd verksamhets
förutsättningar. Redan idag har många skolor ett bra
samarbete med ovan nämnda instanser och informations- och utbildningsinsatser
görs regelbundet då så är lämpligt utifrån hur
kurser och timplaner ligger. Därför bör motionen lämnas utan åtgärd.
Förvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden antar förvaltningens
yttrande och föreslår kommunstyrelsen att lämna motionen utan åtgärd.
Politisk beredning
Au 9/9, 14/10
Un 23/7

Arbetsutskottet har 2008-09-09, § 58, 2008-10-14 § 67, behandlat ärendet.
Utbildningsnämnden har 2009-09-23 § 80, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie och vuxenutbildning Christina Skinnars Eriksson
redogör för ärendet

___________________
Expediering:
Kommunstyrelsen
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Dnr 08-128 118

Skrivelse från centerpartiet ang demokratiprojekt för ungdomar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att remittera Skrivelse från centerpartiet angående demokratiprojekt
för ungdomar, Dnr VN08-1 118, till respektive gymnasieenhets
organ för elevinflytande och dess rektor för yttrande.
att återkomma till nämnden senast 1/12 med yttrande.
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-10-03
Bakgrund
Centerpartiet har genom Kajsa Hansson, Louise Branting och Gunnar André
20080117 inkommit med en skrivelse till val- och demokratinämnden.
I skrivelsen omtalas att Stockholms kommun med framgång etablerat ett projekt
som omspänner 22 gymnasier med inriktning på att skapa ett ungdomsparlament.
Eleverna sitter i arbetsutskott och skapar sina egna frågor. Dessa ska sedan
behandlas i demokratisk ordning i parlamentet. Projektet i Stockholm har
under sitt första år varit så framgångsrikt att det förlängts ytterligare ett år.
Centerpartiets förslag är att i flera steg undersöka det koncept som Stockholms
kommun genomfört. Motivet är att etablera ett gemensamt ungdomsparlament i
Norrtälje kommuns gymnasier.
Val- och demokratinämnden beslutade 20080221 att uttala att det projekt
som Stockholms kommun bedrivit med att skapa ett ungdomsparlament är
intressant och att överlämna skrivelsen till utbildningsnämnden för yttrande
om möjligheten att genomföra ett liknande projekt inom gymnasieskolans
verksamhet
Förslag till beslut
I skrivelsen betonas att projektet ska hanteras med ett underifrånperspektiv
och att representanter för berörda elever och gymnasierektorer ges tillfälle till att
ta del av det koncept som Stockholms kommun med framgång genomfört
forts.
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varför utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att remittera skrivelsen
till gymnasieenheternas organ för elevinflytande och dess rektor för yttrande.
Demokratiarbetet får aldrig stanna upp och det viktigaste verktyget ut
många aspekter är att ge kunskap. Att stimulera människor till att bry
sig om samhället och dess utveckling. Att förstå demokratins spelregler.
Politisk beredning
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 68, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie och vuxenutbildning Christina Skinnars Eriksson
redogör för ärendet.

.
___________________

Expediering:
Gymnasierektorer (gymnsasieenhetens organ för elevinflytande)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Utbildningsnämnden

2008-10-28

22

Sammanträdesdatum

UN § 96

Dnr 08-06 005

Personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
entledigande och nyval
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att

entlediga kommunjurist Fredrik Cederblom från sin uppgift som
utbildningsnämndens personuppgiftsombud och

att

välja personalsekreterare Lars Nordstrand som utbildningsnämndens personuppgiftsombud från och med den 1 oktober 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-10-03
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i reglemente fastställt att varje nämnd ansvarar för att
personuppgiftslagen (PuL 1998:204) följs. Syftet med denna lag är att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter.
Ett personuppgiftsombuds uppgift är bland annat att självständigt se till att
den personuppgiftsansvarige (nämnden) behandlar personuppgifter på ett
lagligt och korrekt sätt i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister.
Enligt uppgift från kommunledningen skall nämnden välja sitt personuppgiftsombud ur sin egen verksamhet.
Under perioden 2001-2007 tjänstgjorde kommunjurist Fredrik Cederblom som
nämndens personuppgiftsombud. Sedan 1 januari 2008 har
utbildningsnämnden inte haft någon som personuppgiftsombud.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
välja personalsekreterare Lars Nordstrand som utbildningsnämndens
personuppgiftsombud från och med den 1 oktober 2008.
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Politiskt beslut
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 69, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie och vuxenutbildning Christina Skinnars
Eriksson redogör för ärendet.

__________________

Expediering:
Kommunstyrelsen,
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Dr 07-100 001

Namnbyte på utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens
förvaltningskontor
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna och anta att barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens gemensamma förvaltningskontor får benämningen Barn- och
utbildningskontoret.

Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-10-02
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2007, § 260 att uppdra till
barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att utarbeta ett förslag till
organisation av ett gemensamt kontor för båda nämnderna, med inriktning att
träda i kraft den 1 januari 2009.
I nämndens reglemente § 20 står att nämndernas förvaltningar benämns
kontor. Under nämnden lyder av kommunfullmäktige angivet kontor.
Nämnden skall besluta om kontorets organisation inom budget och de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, samt de övriga föreskrifter som
gäller för verksamheten. För det fall två eller flera nämnder har gemensamt
kontor skall nämnderna komma överens om kontorets organisation.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att
godkänna och anta att barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens gemensamma förvaltningskontor får benämningen Barn- och
utbildningskontoret.
Politisk beredning
Au 14/10

Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 70, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschef Ulf Gustavsson redogör för ärendet.
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Dnr 08-111 133

Begäran från Norrtäljes Rotaryklubbar om kommunalt bidrag för fortsatt
satsning på mentorsprogram för flyktingar och invandrare.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

att

uppdra till förvaltningen att informera Norrtäljes Rotaryklubbar om
utbildningsnämndens ställningstagande.

Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-10-10
Bakgrund
Rotaryklubbarna i Norrtälje har med stöd av bidrag från Roslagens Sparbank under
2008 drivit ett mentorsprogram riktat till flyktingar och invandrare i Norrtälje
kommun. Syftet har varit att öka möjligheterna för dessa grupper att snabbt komma
in i det svenska samhället. Förebild har varit SACO-projektet Professionskollegor.
Genom bidraget från Roslagens Sparbank har man kunnat anlita en professionell
ledare och utbildningsansvarig för projektet, som också ansvarat för matchning
adept-mentor samt utbildning och coaching av mentorer. Rotaryklubbarna kommer
att ansöka om stöd från Roslagens Sparbank för fortsatt verksamhet under 2009.
Sparbanksstiftelsen är beredd att fortsätta stödja mentorsprogrammet under
förutsättning att andra intressenter också går in och stödjer projektet. I första hand
tänker man då på Norrtälje kommun.
Ärendebehandling
Skrivelse från Rotaryklubbarna om begäran om medel för mentorsprojektet har
ställts till Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Ansökan avser ett förslag till
bidrag på ca 250 000 kronor. Enligt gällande reglemente kan Utbildningsnämnden
inte bevilja ekonomiskt bidrag till föreningar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för
ställningstagande.
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Au 14/10

Politisk beredning
Arbetsutskottet har 2008-10-14 § 71, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef gymnasie och vuxenutbildning Christina Skinnar Eriksson
redogör för ärendet.

____________________
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Dnr UN 08-20 600

Anmälan av delgivningsärenden
Beslut
att lägga delgivningsärendena till handlingarna.
Underlag för beslut
Förteckning på delgivningsärenden daterad 2008-10-27.
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Dnr UN 08-21 600

Anmälan av delegationsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att lägga delegationsärendena till handlingarna.
Underlag för beslut
Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2008-10-27.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering.
Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande
sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet
föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.
Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 18, att anta förvaltningens förslag till
reviderad delegationsförteckning med tillägget att i enlighet med Ledningskontorets
rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden
18/11 Ung företagsverksamhet -mässa, Campus Roslagen
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Rapport från förvaltningen
Förvaltningschef Ulf Gustavsson informerade om remissinstansernas
synpunkter på gymnasieutredningen och hur synpunkterna eventuellt skulle kunna
komma att påverka den nya gymnasieskolan som beräknas starta i och med läsåret
2011/2012.
Tf verksamhetschef Christina Skinnars Eriksson redovisade elevtalsförändringen i
den egna gymnasieskolan mellan 20080915 och 20081015, en minskning från totalt
2151 elever till 2139 elever samt presenterade en från Skolverket nyutkommen
analys – Studieresultat i gymnasieskolan. Analysen innehåller en statistisk
beskrivning av ofullständiga gymnasiestudier och är avsedd att komplettera och
fördjupa den officiella statistiken. Skriften delades ut till samtliga närvarande
ledamöter.
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Övrigt ärenden
Fråga från Åsa Wennerfors (fp) om hur föräldrar kan få reda på om eleven varit
närvarande i skolan. Förvaltningschef Ulf Gustafsson redogjorde då för att ett
nytt IT-baserat system för närvaro/frånvaro registrering snart tas i bruk.
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